Nosaukums: Tirgus orientācija
Anotācija: .
Pats uzņēmums var noteikt sava tirgus sfēru, veicot klientu pieprasījuma, produktu/pakalpojumu
cenu un konkurentu aptaujas. Kad produkts vai pakalpojums ir cilvēkiem nepieciešams, pēc tā ir
pieprasījums. Šādi cilvēki var kļūt par klientiem un iegādāties jūsu produktu/maksāt par
pakalpojumiem. Uzņēmumi, kas piedāvā līdzīgus produktus vai pakalpojumus, ir konkurenti.
Galvenā kompetence:
→ Identificēt un novērtēt biznesa iespējas saistībā ar reālo tirgus vides situāciju
Sagaidāmās aktivitātes:
→ Analizēt tirgus situāciju un atbilstošās nozares produktu/pakalpojumu attīstību
→ Identificēt atbilstošus konkurentus
Atslēgvārdi:
Tirgus orientācija, biznesa ideja
Mērķi:
Iepazīstināt apmācāmos ar tirgus sfērām, kurās viņi ir ieinteresēti un mācīt analizēt pašiem savas
tirgus nostādnes, kā arī rast risinājumus, lai popularizētu savus produktus/pakalpojumus kopējā tirgū.
Ilgums: 50 min.,

Izdales materiāls

Teorētiskā daļa – satura skaidrojums:
Orientācija uz tirgu:
Biznesa paņēmiens, kura pamatā ir klienta izteikto vai slēpto vēlmju identificēšana un piepildīšana.
Tai saistīti jēdzieni ir orientācija uz produktu un orientācija uz pārdošanu1

Noderīgas tīmekļa vietnes (angļu val.):

1

Adaptēts no: http://www.businessdictionary.com/definition/market-orientation.html
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“Beer Distribution Game”: http://www.beergame.org/the-game
Aplikācija (bezmaksas): https://beergameapp.firebaseapp.com/
Kurss mārketingā: https://saylordotorg.github.io/text_principles-of-marketing-v2.0/index.html
Vērtīga tīmekļa vietne par uzņēmējdarbību: http://youthbusinesseurope.org
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